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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTUR-
NO.  FALTA  DE PAGAMENTO.  DIREITO  ASSEGURADO 
CONSTITUCIONALMENTE.  PREVISÃO  NO  ESTATUTO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍ-
BA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA DE SEGUIMEN-
TO AO APELO E A REMESSA OFICIAL.

− A  retenção  de  adicional  noturno  de  servidor  público 
constitui ato ilegal, violador de direito líquido e certo.

− O art. 39, §3º, da Constituição Federal estendeu para os 
servidores  públicos  o  direito  de  recebimento  por  adicional 
pelo trabalho realizado noturnamente.

− É direito líquido e certo de todo servidor público que de-
sempenha  trabalho  noturno,  perceber  suas  remunerações 
pelo exercício desempenhado, nos termos do artigo 7º, IX, 
da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer 
tipo de retenção injustificada. 

VISTOS

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta interposta pelo Estado 
da Paraíba contra sentença de fls. 54/55-verso que julgou procedente o pedido da Ação 
Ordinária de Cobrança proposta por Keila Formiga de Castro.

A Recorrida aduziu em sua inicial que é servidora do ente Recorrente e, por
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trabalhar no turno da noite, faria jus a perceber o adicional de 25% (vinte e cinco por cen-

to) devido a quem labora nesse período, nos termos da Lei Complementar 58/2003.

Por entender que restou comprovado o labor noturno da Promovente, ora 

apelada, o Doutor Juiz de Direito julgou procedente a ação nos seguintes termos: “conde-

no o Estado da Paraíba na obrigação de fazer consistente na implantação do adicional  

noturno no contracheque da requerente, tal como disposto no art. 77, da Lei Complemen-

tar nº 58/2003. Por outro lado, condeno o réu na obrigação de pagar a autora os valores  

correspondentes ao dito adicional, retroativo a 23 de novembro de 2008 até a data do  

ajuizamento da demanda, acrescido de seus reflexos sobre as férias, terço de férias e dé-

cimo terceiro salário do período, incidindo atualização monetária, a partir da citação, na  

forma do art. 1º-F da Lei nº 9,494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conside-

rando-se o que decidido até o memento nas ADI nº 4357 e 4425.” (fls. 55/55-verso)

Ademais, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatíci-

os, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  manejou  apelação  cível  (fls.  58/62), 

questionando a incidência do adicional noturno constante na decisão vergastada, asseve-

rando, para tanto, que a autora não comprovou que labora no período da noite. Outros-

sim, argumenta que na remuneração dos servidores que trabalham no regime de plantão 

já é incluído um plus compensatório, justamente para compensar o horário diferenciado.

Alfim, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença vergasta ou 

para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 66/69.

Parecer Ministerial ofertado às fls. 76/78, opinando, tão somente, pelo pros-

seguimento do feito, sem deliberação meritória.

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
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É o relatório.

DECIDO

Conforme relatado, trata-se de ação de cobrança onde a autora visa o rece-

bimento de um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) pelo trabalho exercido no perío -

do da noite.

Pois bem. No caso em tela, a promovente, ora apelada, demonstrou seu vín-

culo jurídico-administrativo com o Estado (fls. 15/24), fazendo jus, portanto, à remunera-

ção do seu trabalho acrescido do adicional noturno, salientando-se que se trata de verba 

cuja finalidade é preservar a saúde psíquica e física da servidora, pois os vencimentos 

dos funcionários públicos destinam-se a assegurar-lhes a satisfação de suas necessida-

des.

Como é cediço, o Poder Público tem a obrigação constitucional de remune-

rar seus servidores, ativos e inativos, honrar o pagamento relativo a serviços que usufruiu 

ou bens que adquiriu, sob pena de enriquecimento ilícito.

Frise-se que as normas constitucionais já referidas são definidoras de direi-

tos e garantias fundamentais, motivo pelo qual ensejam aplicação imediata, conforme pre-

visto no §1° do art. 5° da Carta Política.

Dito isso, o recebimento do adicional noturno pelo trabalho é um direito as-

segurado constitucionalmente, também aos servidores públicos, conforme prevê o art. 39,  

§3º, da CF. Assim, mesmo em casos de omissão legislativa do ente federado, sua fruição 

não depende de regulamentação por lei local para uma determinada categoria, devido 

sendo o seu pagamento.

Neste sentido, já decidiu esta Corte de justiça:

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
3



Reexame Oficial e Apelação Cível nº 0006679-25.2013.815.0371

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. ADICIONAL 
NOTURNO. RECEBIMENTO DA VERBA AQUÉM DO DEVIDO. 
ART. 77 DA LC 58/2003 QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO PER-
CENTUAL DE 25% SOBRE A HORA ESPECIAL TRABALHADA. 
PAGAMENTO  DO  COMPLEMENTO  ASSIM  COMO  DA  DIFE-
RENÇA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS QUE SE IMPÕE. MUNICÍ-
PIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO EXTINTI-
VO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊN-
CIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVI-
MENTO DOS RECURSOS. O município que, arbitrariamente, dei-
xa de pagar o adicional noturno, constitucionalmente garantido ao 
servidor, é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos irreparáveis, por 
se  tratar  de  verba  de  natureza  alimentar.  (TJPB;  Rec. 
060.2012.000916-6/001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível; 
Relª  Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 14/08/2013; 
Pág. 16)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSU-
AL  CIVIL.  Remessa  oficial.  Sentença  ilíquida.  Servidor  público. 
Verbas  remuneratórias  não  pagas.  Vedação  ao  enriquecimento 
sem causa. Gratificação de risco de vida, horas extras e adicional 
noturno. Ônus da prova do ente público. Inteligência do art. 333, II, 
do CPC. Fixação de astreintes na execução de sentença não tran-
sitada em julgado. Impossibilidade. Provimento parcial da remes-
sa. É ônus do município a produção de prova de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do servidor, ora recorrido, se-
gundo regra do art. 333, inciso II, do CPC. Não comprovados os 
pagamentos, na via administrativa, referente à gratificação de ati-
vidade de risco previsto na Lei municipal nº 2.508/92, bem como 
adicional pela atividade noturna laborada e as horas extras even-
tualmente prestadas, o que produz enormes prejuízos ao servidor 
público, dada a natureza alimentar das verbas, correta é a decisão 
que condena o município ao pagamento das verbas pleiteadas, 
por ser tratar de direito fundamental previsto na Constituição Fe-
deral e também para que se evite o enriquecimento ilícito da admi-
nistração pública. Se a sentença não transitou em julgado, por for-
ça da remessa oficial obrigatória prevista no 475, inciso I, do CPC, 
descabe a fixação de astreintes para cumprimento de obrigação 
ainda  não  perfectibilizada.  (TJPB;  ROf  001.2004.021448-6/002; 
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Be-
zerra Filho; DJPB 26/08/2013; Pág. 12) 
esse também é o posicionamento de outros Tribunais Pátrios: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ADI-
CIONAL NOTURMO. LEI 10.745/92. REGULAMENTAÇÃO. DES-
NECESSIDADE.  HONORÁRIOS.  APLICAÇÃO  DO ARTIGO 20, 
§4º DO CPC. A previsão do pagamento, a maior, pelo trabalho no-
turno, visa a compensar o servidor pelo esforço despendido em 
horário que teoricamente seria destinado ao descanso. Não de-
pende de regulamentação o pagamento do adicional noturno pre-

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
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visto na Lei Estadual n.º 10.745/92, uma vez que o art. 39, §3º, da 
Constituição Federal - norma definidora de direito e garantia fun-
damental,  que possui  aplicação  imediata  -  assegura seu paga-
mento aos servidores ocupantes de cargo público.  Recurso co-
nhecido,  mas  não  provido.”  (TJMG  Processo  n° 
1.0024.08.968455-9/001(1).  Rel.  Albergaria  Costa.  Pub.  Em 
26/06/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SER-
VIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REGIME DE TRABALHO 12X36 - 
ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS - VER-
BAS DEVIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MAN-
TIDA. Os incisos IX e XVI, do art. 7º da Constituição Federal, as-
seguram a remuneração do trabalho prestado em horário noturno 
superior à do diurno, e de serviço extraordinário superior à do nor-
mal, sendo tais dispositivos aplicáveis aos servidores públicos es-
tatutários por força do prescrito no art. 39, § 3º do mesmo diplo-
ma. O labor prestado no regime de 12x36 horas, no período da 
noite, enseja o pagamento de adicional noturno em relação à jor-
nada compreendidas entre o horário das 22h às 5hs, e 1 (uma) 
hora extraordinária por plantão, decorrente da redução da hora fic-
ta  noturna.”  (A.P.  102490/2009;  TJMT;  Terceira  Camara  Cível; 
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)

"EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚ-
BLICO ESTADUAL - POLÍCIA CIVIL - TRABALHO NOTURNO - 
REGIME DE PLANTÃO - ADICIONAL NOTURNO - GARANTIA 
CONSTITUCIONAL - REGULAMENTAÇÃO - DESNECESSIDADE 
- ARTIGO 5°, § 1°, DA CARTA POLÍTICA - SENTENÇA MANTI-
DA.O direito ao adicional noturno é garantia constitucional expres-
samente assegurada aos servidores públicos estaduais, cuja regu-
lamentação se afigura desnecessária, nos termos do artigo 5°, § 
1°, da Carta Política. Sentença confirmada em reexame necessá-
rio."  (3ª  Câmara  Cível  –  TJMG;  Apelação  Cível  n.º 
1.0024.07.442507-5/001  -  Relator:  Des.  Kildare  Carvalho  - 
j.05/02/2009 - p.13/03/2009) 
"SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PERITO CRIMI-
NAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS AS 22:00 HS. DIREITO 
AMPARADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI  MUNICI-
PAL.  DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. COMPRO-
VADO O LABOR EM HORÁRIO NOTURNO, DIREITO QUE SE 
RECONHECE.  SENTENÇA CONFIRMADA, NO REEXAME NE-
CESSÁRIO. - Conhece-se da remessa como reexame necessário, 
quando a sentença não for de valor líquido. - O adicional noturno é 
previsto constitucionalmente e na lei estadual específica, não de-
pendendo de nenhuma regulamentação, não havendo regime jurí-
dico próprio que afaste o benefício constitucional" (TJMG; Ap. Cí-
vel  nº  1.0024.07.442534-9/001,  Rel.  Des.  ERNANE FIDÉLIS,  j. 
19.08.2008).

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
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No caso dos autos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraí-

ba, no seu art. 77, em consonância com a Constituição Federal, assegura aos servidores 

o recebimento do adicional pelo trabalho noturno desenvolvido entre às 22 hs e 5 hs, com 

acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), conforme afirmado pela recorrida na sua inici-

al.

Querer, portanto, impedir ou violar o pagamento da citada gratificação é uma 

forma de desestímulo ao servidor público que labora noturnamente e um desrespeito dire-

to à Constituição Federal e à Legislação Estadual.

Ademais, quanto às alegações do ente estatal de que o trabalho no período 

da noite é inerente ao regime de plantão, vislumbro ser desmerecedora de guarida, haja 

vista que inexiste na Lei qualquer restrição nesse sentido.

Com essas considerações, não merece reforma a sentença objurgada.

Diante do exposto, pelas razões acima externadas e com fundamento no ca-

put do art. 557, da Lei Adjetiva Civil,  NEGO SEGUIMENTO à súplica apelatória e à re -

messa oficial, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

P.I.

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
                RELATORA

J/13 – R J/02
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